WNIOSEK DLA PODMIOTU UPRAWNIONEGO
o udostępnienie raportu z informacjami gospodarczymi
DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE)
Pełna nazwa oraz adres
wnioskodawcy
NIP

REGON

PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych

 Prokurator Generalny
 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef







Agencji Wywiadu
Komendant Główny Policji
Komendant Służby Ochrony Państwa
Szef Kancelarii Sejmu
Organy Krajowej Administracji Skarbowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor izby
administracji skarbowej









Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Komendant Główny Straży Granicznej
Sąd
Komornik sądowy
Organ prowadzący Rejestr Należności
Publicznoprawnych
 Organ Administracji Publicznej
 Administracyjne organy egzekucyjne

DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU, O KTÓRYM MA ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONY RAPORT
PRZEDSIĘBIORCA (osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

KONSUMENT
(osoba fizyczna)
Imię i nazwisko
PESEL/ Data urodzenia

Pełna nazwa

(wymagana dla osoby nieposiadającej
numeru PESEL)

Obywatelstwo

NIP

Rodzaj, seria i numer
dokumentu tożsamości

REGON

DATA I CZYTELNY PODPIS wraz z PIECZĘCIĄ:
1. BIG InfoMonitor działa na podstawie Regulaminu Zarządzania Danymi, który dostępny jest na stronie internetowej www.big.pl.
2. BIG InfoMonitor za ujawniony raport pobiera opłatę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej BIG InfoMonitor (www.big.pl).
3. Opłatę za raport / wysyłkę raportu pocztą należy wnieść na nr rachunku BIG InfoMonitor:
50 1600 1374 0003 0051 9358 7150 BNP Paribas Bank Polska S.A.
4. Wniosek wypełniony niekompletnie, w tym bez dowodu wpłaty nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej „Rozporządzenie RODO"; poniżej informacja do zapoznania się: I. Dane administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.; 02-679 Warszawa ul. Z. Modzelewskiego 77 tel. (022) 4865656; e-mail: info@big.pl. II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
osobowych Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@big.pl lub pisemnie (adres siedziby Administratora).
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
III. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIG InfoMonitor, w celu udostępniania informacji, o które Pani/Pan wnioskuje Raport o
Sobie (RoS), Raport z Rejestru Zapytań (RZRZ) co stanowi prawnie uzasadniony interes BIG InfoMonitor, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz w celu
prowadzenia Rejestru Zapytań, co jest niezbędne do wypełnienia ustawowego obowiązku spoczywającego na BIG InfoMonitor. Dane osobowe podane w związku z realizacją wniosku będą
przetwarzane w celu jego realizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na prawnie uzasadniony interes prawny administratora polegający na realizacji reklamacji, obronie
przed roszczeniami i dochodzeniu roszczeń. IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru
Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Państwa EOG to: Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia. V. Okres przetwarzania danych BIG InfoMonitor będzie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wymienione przez okres 12 miesięcy zgodnie z art. 27 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w części III niniejszej Informacji. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przetwarzane
przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wniosek został złożony. VI. Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do treści danych, na podstawie
art. 15 Rozporządzenia RODO, w tym uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator; 2) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, w tym uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie art. 16
Rozporządzenia RODO; 3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO, w przypadkach przewidzianych prawem; 4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.
18 Rozporządzenia RODO. VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 531-03-00; fax: 22 531-03-01; strona internetowa: www.uodo.gov.pl
VIII. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w części III niniejszej
Informacji. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku/pisma bez rozpatrzenia. IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu
Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Wniosek należy wysłać na adres: BIG InfoMonitor S.A., 02-679 Warszawa ul. Z. Modzelewskiego 77.

